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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh 

system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan 

dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander 1994). 

Berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan oleh pemerintah 

Indonesia khususnya kepada daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan 

daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan 

kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan 

nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan 

jangka pendek (Suliswanto, 2010). Pembangunan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan umum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama sebuah 

pembangunan dengan cara menurunkan jumlah penduduk miskin. 

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di 

dunia, terutama Negara yang sedang berkembang. Faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan antara lain, tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, 

kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, dan letak geografis. 

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang 

tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran yang  dianggap  sebagai 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut World Bank (2004), 
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salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat 

kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima. 

Kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu 

negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya pembangunan 

ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan 

menghambat pembangunan ekonomi tersebut. Berikut adalah gambaran 

umum penduduk miskin menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia Tahun 

2011-2015: 

Tabel 1.1. 

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 

Tahun 2011 – 2015 

 

 
Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2016 

Berdasarkan tabel 1.1. dapat terlihat bahwa persentase penduduk 

miskin terbesar selama rentan waktu 2011-2015 terjadi pada tahun 2011 

sebesar 12,36% dan persentase terkecil terjadi pada tahun 2014 sebesar 

10,96%. 

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab 

terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 
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indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja yang akan 

berakibat pada rendahnya pendapatan seseorang. Sehingga dengan rendahnya 

pendapatan akan mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. 

Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan sumber daya manusia tiap 

provinsi di Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM): 

Tabel 1.2. 

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia 

Tahun 2011-2015 

 

 
Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2016 

 
Berdasarkan tabel 1.2. dapat terlihat bahwa indeks pembangunan 

manusia terbesar selama rentan waktu 2011-2015 terjadi pada tahun 2015 

sebesar 69,55% dan terkecil terjadi pada tahun 2011 sebesar 67,09%. 

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah 

adalah angka PDRB. Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita 

adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering 

digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita 
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suatu daerah, maka semakin besar pula pendapatan masyarakat daerah 

tersebut. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin 

sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin 

akan berkurang. Berikut adalah data PDRB per kapita di Indonesia: 

Tabel 1.3. 

PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah) di Indonesia 

Tahun 2011-2015 

 

 
Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2010 

Berdasarkan tabel 1.3. dapat dilihat bahwa PDRB per kapita terbesar 

di Indonesia selama rentan waktu tahun 2011-2015 terjadi pada tahun 2015 

sebesar 1658656,8 (ribu rupiah) dan terkecil terjadi pada tahun 2011 sebesar 

1137854,1 (ribu rupiah). 

Selain faktor- faktor di atas, adapula indikator lain yang digunakan 

untuk mengukur jumlah penduduk miskin pada tiap provinsi di Indonesia 

yaitu, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran bisa 

disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap 

tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Hal ini 

berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran maka jumlah penduduk miskin 

akan bertambah. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan 
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kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran akan 

menimbulkan efek pengurangan pendapatan, dan  akan mengurangi tingkat 

kemakmuran. Semakin  turunnya  tingkat  kemakmuran  akan  menimbulkan 

masalah lain yaitu kemiskinan. Pengangguran dapat mempengaruhi 

kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Berikut adalah data 

tingkat pengangguran di Indonesia : 

Tabel 1.4. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia 

Tahun 2011-2015 

 

 
Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2010 

Berdasarkan tabel 1.4. dapat dilihat bahwa tinkat penganguran 

terbuka terbesar di Indonesia selama rentan waktu 2011-2015 terjadi pada 

tahun 2011 sebesar 7,48% dan terkecil terjadi pada tahun 2014 sebesar 

5,94%. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selain itu di 

dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran 
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terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2011-2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di 

tarik rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh IPM, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran 

terbuka secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia 

tahun 2011 – 2015 ? 

2. Bagaimana pengaruh IPM, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran 

terbuka secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia 

tahun 2011 – 2015 ? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini agar pembahasannya tidak melebar maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Batasan masalah yang dimaksud adalah 

membatasi ruang lingkup dalam hal jumlah penduduk miskin, IPM, PDRB 

perkapita, dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh IPM, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

dan Tingkat Pengangguran Terbuka, terhadap jumlah penduduk miskin di 

Indinesia. 
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mendapatkan kontribusi yang baik 

secara akademis maupun secara praktis. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran

bagi pengembangan Ilmu Ekonomi pada umumnya.

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan refrensi dan disempurnakan lagi

oleh peneliti selanjutnya.

3. Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan

pemikiran dan masukan positif bagi pemerintah dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. Sebagai kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya.




